
Biedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs”  

Reģ.Nr.40008108696 

  

Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns  

I. Vispārīgā daļa  

 1. Organizācijas darbības mērķi 

 Sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības 

veicināšana;  

 Veidot saikni starp indivīdiem un sabiedrības grupām un saikni starp indivīdiem, 

sabiedrības grupām, privāto sektoru, valsti un pašvaldību,  rosinot indivīdu iesaisti 

sabiedrisko organizāciju darbā;  

 Sekmēt brīvprātīgo darbu;  

 Atbalsta sniegšana personām ar īpašām vajadzībām (invaliditāti), invalīdu un viņu 

ģimeņu locekļu interešu aizstāvība;  

 Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē 

šādos veidos:  

-  nodrošinot iespēju apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences 

neformālas izglītības ceļā; 

-  nodrošinot jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku; 

-  nodrošinot jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas 

pieejamību; 

- atbalstot un veicinot jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu 

intelektuālajai un radošajai attīstībai.  

 2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma 

darbību 

 X labdarība 

 X cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība 

  X pilsoniskās sabiedrības attīstība 

  veselības veicināšana 

  slimību profilakse 

  palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un 

ārkārtas situācijās 

 X izglītības veicināšana 

  zinātnes veicināšana 

  vides aizsardzība 

 X trūcīgo un sociāli mazaizsargāto 

personu grupu sociālās labklājības 

celšana 

  kultūras veicināšana 

  sporta atbalstīšana 

  cita (norādīt)__________________ 

 3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā 

labuma darbība 



  ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu 

  X nepilnās ģimenes 

   X cilvēki ar invaliditāti 

   X personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu 

   X 15–25 gadus veci jaunieši 

   personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm 

   ilgstošie bezdarbnieki 

   bezpajumtnieki 

   cilvēktirdzniecības upuri 

   politiski represētās personas 

   personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu 

ģimenes 

   Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes 

   personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu 

atkarības problēmām un viņu ģimenes 

   ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti 

   bērni 

   no vardarbības cietušās personas 

   cita (norādīt)                                                                                                                            

                                                                                                                                                 

 4. Informācijas saņemšanai: 

 juridiskā adrese                Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV 5201                                   

  kontaktadrese                  Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV 5201                                    

  tālruņa numurs                               652 20097, 29449622                                           

  faksa numurs                                      nav                                                                    

  e-pasta adrese                                   nvoresursi@inbox.lv                                           

  mājaslapa                                www.jekabpilsnvo.lv                                                  

  

II. 2017.gada darbības pārskats 

  

 5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes 

kalendāra gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, 

papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

 Realizēts Latvijas valsts finansējuma NVO fonda projekts “Pilsoniskas sabiedrības 

stiprināšana Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās”, realizēšanas 

laiks no 01.02.2017. līdz 31.10.2017. Projekta laikā atbalstītas aktīvās reģiona NVO, 

veidotas NVO līderu apmācības, veicināta neatkarīgas, ticamas informācijas aprite, 

pašiem veidojot savu e-avīzi, kas ik mēnesi izsūtīta vairāk nekā 400 adresātiem, 
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iedrošinātas pilsoniskās iniciatīvas, atbalstīta NVO līdzdalība pašvaldības lēmumu 

pieņemšanas procesā, veicināta labās prakses pieredzes pārņemšana un iepazīšana, 

apmeklējot Kurzemes NVO, organizētas četras diskusijas par pilsoniskas sabiedrības 

attīstībai svarīgiem jautājumiem.  

 Piedalīšanās Nodarbinātības valsts aģentūras projektā „Darbam nepieciešamo 

prasmju attīstība nevalstiskajā sektorā” („Jauniešu garantijas” ietvaros). Projekta 

laikā biedrība brīvprātīgajā darbā nodarbināja 9 jauniešus – kā biroja administratorus, 

saimniecības pārzini, datortehniķi un projektu asistentus. Atrodot pastāvīgu darbu, trīs 

no 2017.gadā piesaistītajiem jauniešiem biedrībā nepavadīja visu maksimāli pieprasīto 

laiku, viena jauniete ģimenes apstākļu dēļ programmā nostrādāja nepilnu laiku; četri 

jaunieši turpina darbību programmā 2018.gadā. Papildus saviem tiešajiem 

pienākumiem pēc nepieciešamības jaunieši nodrošināja datorkonsultācijas 

pamatiemaņu apgūšanai Jēkabpils senioriem, kā arī noslēdza dažus jaunus brīvprātīgā 

darba līgumus ārpus NVA programmas. 

 Biedrība realizējusi Erasmus+ programmas Eiropas brīvprātīgā darba projektu 

„Share and like volunteering”, uzņemot kopumā trīs brīvprātīgos no Ukrainas un 

Francijas. Projekts uzsākts 2016.gadā, noslēgts 2017.gada decembrī.   

 Realizēts sociālās jomas projekts sadarbībā ar fondu “Ziedot.lv” senioru un 

cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālās atstumtības risku mazināšanai. Projekta norise 

no 01.04.2017. līdz 30.11.2017. Jēkabpils pilsētā, piesaistot mērķa grupas pārstāvjus 

arī no apkārtējiem novadiem.   

 Uzsākts realizēt Latvijas valsts finansējuma projektu “Jaunieši šodien, lēmumu 

pieņēmēji jau rīt”, ko administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 

Strukturētā dialoga procesa virzībai. Projekts uzsākts 17.11.2017., noslēgsies 

2018.gadā. Norisē iesaistīti Jēkabpils, Pļaviņu un Neretas novadu jaunieši un lēmumu 

pieņēmēji.  

 Visā 2017.gadā biedrībā sadarbībā ar NVA turpināts realizēt divu subsidēto darba 

vietu izveides projektu – interešu pulciņa audzinātājs. Jaunietim tika izveidota 

darbavieta audio un video prasmju apgūšanas, pieaugušajam – komunikācijas prasmju 

pilnveidošanas interešu pulciņa audzinātājs.  

 Gada laikā tika sagatavoti un/vai iesniegti vēl citi projektu pieteikumi. Arī 2017.gadā 

biedrība turpinājusi nodrošināt un koordinēt NVO un pašvaldības kvalitatīvu 

sadarbību Jēkabpils pilsētā un NVO sadarbību ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, 

nodrošinājusi stratēģisko partnerību Jēkabpils pilsētas pašvaldības realizētā projektā 

“Proti un dari”.  

 6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa 

grupu un attiecīgajā jomā 

 Mērķa grupas: 

cilvēki ar invaliditāti – struktūrvienības darbības kā sociālās rehabilitācijas centra 

izveidošana un darbības nodrošināšana Dienas centrā “Kopā būt” Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī; 

pārstāvētas mērķagrupas intereses sarunās ar pašvaldību, konsultatīvs atbalsts biedrību 

darbībā; biedrību darbības informatīvs atbalsts mājaslapā www.jekabpilsnvo.lv un NVO e-

avīzē; 

personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu – struktūrvienības darbības izveidošana un 

darbības nodrošināšana Sociālās rehabilitācijas Dienas centrā “Kopā būt” Jaunajā ielā 39i, 

Jēkabpilī; pārstāvētas intereses sarunās ar pašvaldību; konsultēti interesenti datorprasmju 
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apgūšanā, biedrību atbalsts projektu sagatavošanā un darbības popularizēšanā; veicināta 

starppaaudžu sadarbība; 

15–25 gadus veci jaunieši – atbalstīts un popularizēts brīvprātīgais darbs, pilnveidotas darba 

iemaņas, sniegts priekšstats un informācija par NVO vidi un darbību tajā, informācijas 

nodrošināšana par Eiropas brīvprātīgā darba iespējām, EURODESK iespējām, biedrībai 

strādājot kā reģionālajam sadarbības partnerim, veicināta jauniešu sadarbība ar lēmumu 

pieņēmējiem Vidusdaugavas reģionā, sniegts atbalsts projekta “Proti un dari!” mērķa grupas 

jauniešiem. 

nepilnās ģimenes - sniegts atbalsts projekta “Proti un dari!” mērķa grupas jauniešiem. 

 

 7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 

  dibinātāju/biedru skaits: 12 biedrības kā dibinātāji, 2017.gadā 3 jaunas biedrības, izstājusies 

LKSSB Jēkabpils nodaļa; šobrīd iesaistīto personu skaits: ap 500 

  sabiedriskā labuma guvēju skaits: 29 biedrības, kopā ar visām biedrorganizācijām aptuveni 

700 fiziskās personas. 

 8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 

  kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 1777 euro 

  kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 13 071 euro, tai skaitā: 

- sabiedriskā labuma darbībai 13 071 euro 

- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu 

kopsummas 0 euro 

 9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes 

iestādēm, komersantiem) 

Biedrības darbību veicina spēja savu darbību veikt ikdienā un ilgtermiņā, spēja veidot 

konstruktīvu sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, biedrības labā reputācija, darbības 

kapacitātes pieaugums, piesaistot NVO pieejamus finanšu avotus un ziedojumus, biedrības 

atpazīstamības pieaugums, sadarbība ar jauniešu mērķauditoriju un jauniešu iesaistīšana 

biedrības darbībā. 

Veiksmīga ir biedrības iesaistīšanās sadarbības veidošanā ar NVO Latvijā un ārpus valsts, 

darbojoties kā biedram nacionāla līmeņa NVO platformās Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) 

un Latvijas Pretnabadzības tīkls (EAPN), iesaistoties Erasmus+ programmu īstenošanā 

sadarbībā ar Eiropas un kaimiņvalstu NVO. Veiksmīga ir ilgstoša partnerības veidošana ar 

otru Zemgales NVO centru Jelgavā un sadarbība ar līdzīgiem NVO centriem visā Latvijā. 

Darbību veicina biedrības atvērtība gan fiziskās personām, gan sadarbībai ar valsts un 

pašvaldību iestādēm, Jēkabpils pilsētas un Vidusdaugavas reģiona pašvaldībām, 

Nodarbinātības valsts aģentūru, Sabiedrības integrācijas fondu, Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūru. Biedrības darbību veicina dažāda līmeņa un tematikas informatīvo 

pasākumu apmeklēšana. 

Svarīga loma ir sadarbības ar uzņēmējiem turpināšanai, tāpēc nozīme ir biedrības darbības 

ilglaicībai, pozitīvu mērķu izvirzīšanai un sasniegšanai, biedrības amatpersonu un darbinieku 

maiņas gadījumā – pēctecības nodrošināšana. 

Organizācijas darbību veicina kapacitātes spējas pieaugums finanšu piesaistē – iesniegt un 

atbilstoši sagatavot projektu pieteikumus, kas ļauj piesaistīt darbiniekus-profesionāļus.  



Svarīga loma ir biedrības atpazīstamības veicināšanai, kur nozīmīga loma ir sadarbības 

veidošanai ar vietējiem masu medijiem – laikrakstiem „Brīvā Daugava”, „Jaunais vēstnesis”, 

Radio 1, Vidusdaugavas TV, kā arī pašvaldības izdevumu “Jēkabpils Vēstis”, kurā NVO 

aktivitātēm atvēlēta viena lappuse. Ziņas par NVO tiek publicētas arī ziņu portālos 

www.jekabpilslaiks.lv , www.Radio1.lv , pašvaldību mājaslapās.  

Pie darbību veicinošiem faktoriem jāmin arī regulāra pašas biedrības nodrošināta e-avīzes 

iznākšana visa gada garumā un adresātu skaita pieaugums.   

Biedrības valdes sekmīga un regulāra darbības nodrošināšana un iesaiste biedrībai svarīgu 

jautājumu lemšanā, kā arī savlaicīgas diskusijas spēj nodrošināt biedrības darbības 

nepārtrauktību, kas vieš partneru uzticēšanos. 

Darbību veicina jaunu biedru iestāšanās biedrībā.  

 10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 

Organizācijas darbību kavējoši faktori:  

 Sabiedrības joprojām ļoti nenoteikta līmeņa izpratne par pilsoniskās sabiedrības 

nepieciešamību valstī; 

 Ierēdniecības prasību pret NVO pielīdzināšana līdzīgi kā valsts institūcijām; 

 Lai gan ir vērojami uzlabojumi, tomēr joprojām valsts institūciju sadarbību ar NVO 

raksturo pārsvarā birokrātiska attieksme, vērojama formāla un “vienvirziena” prasību 

pieeja, īpaši jautājumos, kas skar finansējuma iegūšanu vai cita veida NVO darbības 

uzlabošanas iespējas (piemēram, valsts iestādes izmanto maximālos termiņus atbilžu 

sniegšanai, pārbaudēm u.tml., kamēr NVO tiek doti nepamatoti īsi atbilžu sniegšanas 

termiņi); 

 Valsts finanšu darbības atbalsta sistēmas neesamība reģionālajiem NVO centriem; 

 Grūdienveida finanšu atbalsta pieejamība un neprognozējamība, kas raksturīgs 

projektu sistēmai;  

 dažādu iemeslu dēļ aktīvu darbību neveicošas biedrorganizācijas;  

 sabiedrības nevēlēšanās iesaistīties nevalstiskajā sektorā, traktējot to kā iesaistīšanos 

politiskajos procesos;  

 iedzīvotāju maza uzticēšanās valsts un nevalstiskajam sektoram; 

 līderu trūkums.  

  

III. Turpmākās darbības plāns 

  

 11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā 

  Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu 

gadu): 

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)  

 Latvijas valsts finansējuma NVO fonda programmas projekts “Sabiedrības līdzdalības 

resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģionā”, pastiprinot darbu ar jaunatni 

Vidusdaugavas reģiona skolās, nodrošinot NVO e-avīzes iznākšanu, informējot par 
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sociālo uzņēmējdarbību Jēkabpilī un tuvējos novados, attīstot brīvprātīgo darbu; 

 Erasmus+ programmas Eiropas brīvprātīgā darba (EBD) projekta “Volunteers 

discovery” realizēšana, koordinējot projektu un uzņemot divus EBD brīvprātīgos 

biedrībā, 3 EBD brīvprātīgos savās biedrorganizācijās; attīstot struktūrvienības SR 

Dienas centrs “Kopā būt”, piesaistot jaunas mērķa grupas un bagātinot nodarbību 

klāstu; stiprinot biedrorganizāciju kapacitāti ar darbu ar jaunatni organizēšanā; 

 NVA projekts „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”: norises 

vieta – Jēkabpils pilsēta, nodrošinot jauniešiem-bezdarbniekiem prakses vietas 

biedrībā dažādos ar biedrības darbību saistītos amatos; 

 Sadarbības nodrošināšana starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un nevalstisko sektoru: 

norises vieta – Jēkabpils pilsēta; laiks – visu 2018.gadu; aktivitātes – nodrošināt 

biedrību sadarbības koordinēšanu, konsultēšanu NVO svarīgos jautājumos un projektu 

sagatavošanā; sadarbības līguma ar pašvaldību funkcionēšanu; Sadarbības padomes 

darbību; 

 Stratēģiskās partnerības nodrošināšana Jēkabpils pilsētas pašvaldības projektā “Proti 

un dari!” (administrē JSPA);  

 Partnerības nodrošināšana Kultūras ministrijas finansētā un administrētā projektu 

sistēmā biedrībai “Zemgales NVO centrs”;  

 Labdarības projekts “Grāmatas otrā elpa” grāmatu un žurnālu tālāknodošanai. 

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

  

 Sociālās uzņēmējdarbības projekta sagatavošana un iesniegšana FI “Altum”;   

 Latvijas valsts finansētā NVO fonda projekta biedrības darbības atbalstam 

sagatavošana, nodrošinot NVO e-avīzes izdošanu, stiprinot biedrorganizācijas, 

veicinot ekspertu un jomas darbinieku piesaisti biedrībai. Norises vieta – 

Vidusdaugavas reģions.  

 Reģionālā partnera sadarbība JSPA administrētam EURODESK iespēju 

popularizēšanas pasākumu kopumam Vidusdaugavas reģionā; 

 Gatavošanās EEZ/Norvēģijas FI projektu iesniegšanai – ideju radīšana, pilnveidošana, 

līdzi sekošana un, iespējams, iesaiste finansējuma administrēšanas darbībās; 

 Sadarbība ar NVA uzsāktajās programmās jauniešiem, subsidēto darbavietu izveidē, 

vietnes www.brivpratigie.lv administrēšanā; 

 Sadarbība ar Probācijas dienestu un Jēkabpils cietumu. 

  

  Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam 

gadam): 

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

  

 Pabeigt JSPA administrēta Latvijas valsts finansējuma projektu “Jaunieši šodien, 

lēmumu pieņēmēji jau rīt” Strukturētā dialoga procesa nodrošināšanai Jēkabpilī, 

Neretas un Pļaviņu novados; 

http://www.brivpratigie.lv/


 Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansēta projekta “Aicinot līdzi” realizēšana 

brīvprātīgā darba informatīvā punkta izveidei un šīs darba formas popularizēšanai 

biedrībā; 

 Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansēta projekta “Kokapstrādes iemaņu apgūšana un 

pilnveidošanas darbnīcas pakalpojuma izveidošana biedrības “Jēkabpils NVO resursu 

centrs” struktūrvienībā “Sociālais rehabilitācijas centrs “Kopā būt””, attīstot 

struktūrvienības darbību; 

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus 

norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt) 

  

 Labdarības projektu izstrādāšana un ieviešana, sekojot līdzi dažāda veida finansējuma 

pieejamībai un biedrības dalībnieku ierosinājumiem;  

 ASV vēstniecības mazo grantu projekts par aktivitātēm Vidusdaugavas reģionā 

pilsoniskas sabiedrības veidošanā, NVO darbības popularizēšanā; 

 Jēkabpils biedrību piedalīšanās un savas darbības popularizēšana Jēkabpils pilsētas 

svētkos radošu darbnīcu/aktivitāšu veidā. 

 ___________________________                                      Agita Pleiko 

 (organizācijas vadītāja paraksts*)                                                     (vārds un uzvārds) 

 Piezīme. 
* Veidlapas rekvizītu "organizācijas vadītāja paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais 

dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu 

noformēšanas prasībām.  

2018.gada 29.martā 


